Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
7
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Мастер академске студије права унутрашњих послова
Мастер академске студије
Историја кривичног правосуђа Србије
Проф. др Драган Николић, Проф. др Небојша Ранђеловић

Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

Овладавање научним знањима о постанку и развоју кривичног правосуђа Србији (од
краја XVIII до савременог доба) са кратким освртом на кривично правосуђе у српској
средњовековној држави и под страном влашћу.
Очекује се да студент: 1) овлада битним појмовима и институтима везаним за
настанак и генезу кривичног правосуђа у Србији; 2) развије способност да кривично
правосуђе посматра као посебан феномен, али и у ширем контексту настанка и
развоја правосуђа у Србији уопште, и развоја државе и друштва у целини.

Садржај предмета
Теоријска
Рани облици кажњавања кривичних дела у српским раним државама. Кривично
настава
судство у српској ндржави развијеног феудализма. Кривично судство под страном
влашћу. Кривично судство државе Првог српског устанка. Кривично судство у време
развоја фактичке државности након Другог српског устанка. Кривично судство након
Хатишерифа 1830. Кривично судство уставобранитељске Србије. Кривично
правосуђе Србије кнеза Михаила Обреновића. Кривично правосуђе по Уставу од
1869. године. Кривично правосуђе по Уставу од 1888. године. Увођење поротног
суђења. Развој институције државног тужилаштва. Кривично војно правосуђе .
Кривично правосуђе у заједничкој држави. Кривично правосуђе социјалистичке
Југославије.
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
а
Методе
извођења
наставе

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
колоквијуми
семинари
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